
 

 
 
 

 

Manual de utilizare 
 



Pagina 1 din 47 

Cuprins 
Informații generale ........................................................................................................................... 3 

Informații de contact Quidel ......................................................................................................... 3 

Structura Main Menu (meniu principal) ........................................................................................ 4 

Etichete și simboluri ...................................................................................................................... 5 

Pictograme .................................................................................................................................... 6 

Avertismente pe scurt, precauții și limitări ................................................................................... 8 

Precauții de siguranță. .................................................................................................................. 8 

Introducere ..................................................................................................................................... 11 

Utilizare preconizată ................................................................................................................... 11 

Descrierea produsului ................................................................................................................. 11 

Verificarea calibrării și controlul calității (CC) ............................................................................. 11 

Moduri de analiză ....................................................................................................................... 12 

Componentele sistemului ........................................................................................................... 12 

Sofia 2 ..................................................................................................................................... 12 

Accesorii suplimentare (opțional) ........................................................................................... 13 

Tipuri de utilizator ....................................................................................................................... 13 

Afișaj sistem .................................................................................................................................... 14 

Afișaj sistem ................................................................................................................................ 14 

Instalare, configurare și operare ..................................................................................................... 15 

Configurarea inițială Sofia 2 ........................................................................................................ 15 

Pornire ........................................................................................................................................ 15 

Meniu Supervisor (supervizor) .................................................................................................... 17 

Autentificare ca Supervisor (supervizor) ................................................................................. 17 

Setări ....................................................................................................................................... 17 

Configurare, Entry requirements (cerințe de acces) ............................................................... 17 

Set Default Mode and Timeout (configurare, mod implicit și pauză) ...................................... 18 

Calibration and QC (calibrare și CC) ........................................................................................ 18 

Data Security (securitatea datelor) ......................................................................................... 18 

Other Settings (alte setări) ...................................................................................................... 18 

Network settings (setări de rețea) .............................................................................................. 20 

Ethernet settings (setări Ethernet) .......................................................................................... 20 

Setări LIS ................................................................................................................................. 20 

Virena Settings (setări Virena) ................................................................................................ 21 

Test Virena Connection (testare, conexiune Virena) ............................................................... 22 

Statistici ...................................................................................................................................... 23 

View Analyzer Info (vizualizare, informații analizor) ............................................................... 23 

View Message Log (vizualizare, jurnal de mesaje) .................................................................. 24 

Managing Users (gestionare utilizatori) ...................................................................................... 25 

Add user (adăugare utilizator) ................................................................................................ 25 

Edit User (editare utilizator) .................................................................................................... 26 

Delete user (ștergere utilizator) .............................................................................................. 26 

Export, Import, Delete (export, import, ștergere) ....................................................................... 27 

Tipuri de date Export, Import sau Delete (ștergere) ............................................................... 27 

Export Settings to USB Flash Drive (setări, export pe memorie USB) ...................................... 28 

Import Settings from USB Flash Drive (setări, import de pe memorie USB) ............................ 28 

Firmware Sofia 2 și metode de testare ................................................................................... 28 

Import firmware de pe memoria USB ..................................................................................... 29 

Import metode de testare de pe memoria USB ...................................................................... 29 

Importare fișiere limbă de pe memoria USB ........................................................................... 29 



Pagina 2 din 47 

Run test (rulare test) (probe de la pacient) ................................................................................. 29 

Introduceți ID-ul utilizatorului ................................................................................................. 30 

Introduceți ID-ul de pacient .................................................................................................... 30 

Introduceți numărul comenzii, dacă este cazul ....................................................................... 30 

Change Development Mode (modificare, mod de incubare) .................................................. 30 

Procedura de testare .............................................................................................................. 31 

Apăsați  ................................................................................................................................... 31 

Rezultatele testului pacientului .............................................................................................. 32 

Revizuirea datelor ....................................................................................................................... 33 

Revizuirea rezultatelor pacientului ......................................................................................... 33 

Revizuirea rezultatelor CC ....................................................................................................... 33 

Revizuirea rezultatelor calibrării ............................................................................................. 34 

Vizualizarea stării lotului ......................................................................................................... 34 

Vizualizarea metodelor de testare .......................................................................................... 35 

Rulare CC .................................................................................................................................... 35 

Rezultate CC ............................................................................................................................ 35 

Rularea calibrării ......................................................................................................................... 36 

Efectuați Calibration check (verificarea calibrării) pentru Sofia 2 ........................................... 36 

Rezultatele calibrării ............................................................................................................... 36 

Transmiterea datelor .................................................................................................................. 37 

Oprire .......................................................................................................................................... 37 

Întreținere și curățare ................................................................................................................. 37 

Întreținere ............................................................................................................................... 37 

Alimentarea cu baterie ........................................................................................................... 38 

Depozitarea instrumentului Sofia 2 ................................................................................................. 38 

Curățare .................................................................................................................................. 39 

Anexe .............................................................................................................................................. 41 

Anexa A Specificații tehnice ........................................................................................................ 41 

Sofia 2 ..................................................................................................................................... 41 

Anexa B Optimizarea amplasamentului analizorului ................................................................... 42 

Anexa C Depanarea sistemului ................................................................................................... 42 

Mesaje de eroare .................................................................................................................... 42 

 

  



Pagina 3 din 47 

Informații generale 
 

Informații de contact Quidel 
Contactați Departamentul de asistență tehnică Quidel de la 07:00 la 17:00, GMT-8 (fus orar Pacific 
standard, America de Nord) 

Tel:  800.874.1517 (în SUA); 

858.552.1100 (în afara SUA) 

Fax:  858.552.7905 

E-mail:  technicalsupport@quidel.com sau contactați-vă distribuitorul local 

Pagină web: quidel.com  
  

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Structura Main Menu (meniu principal) 
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Etichete și simboluri 
 

Etichetă/Simbol Descriere 

 

Producător 

 

Dispozitiv medical pentru diagnosticare in vitro 

 

Consultați instrucțiunile de utilizare 

 

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană 

 

Limita de temperatură 

 

Limita de umiditate 

 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

 

Număr de serie 

 

Număr de catalog 

 

 
 

Avertisment/Atenționare 

 

 
 

Radiații ultraviolete 

 

 
 

Potențial pericol biologic 
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Pictograme 
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Avertismente pe scurt, precauții și limitări 
◼ Operați întotdeauna Sofia 2 pe o suprafață plată, uscată și fără expunere la lumina 

naturală directă. 

◼ Nu stivuiți și nu suprapuneți obiecte peste Sofia 2. Lăsați un spațiu minim de 15,5 (6 in.) pe 
laturile și în spatele Sofia 2. 

◼ Caseta de calibrare a Sofia 2 este fotosensibilă. Depozitați-o într-un manșon opac ori decât 
nu este în uz. 

◼ Nu scrieți pe codul de bare sau suprafața casetei. 

◼ Mutarea Sofia 2 sau deschiderea sertarului sunt strict interzise dacă un test este în curs de 
rulare. 

◼ Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat împreună cu Sofia 2. 

◼ Nu scăpați Sofia 2, întrucât puteți deteriora unitatea. 

◼ Contactați departamentul de asistență tehnică dacă instrumentul este deteriorat. 

◼ Sofia 2 a fost conceput ca dispozitiv CISPR 11 Clasa A. Într-un mediu rezidențial, acesta 
poate cauza interferențe radio, caz în care e posibil să fie necesare măsuri reducere a 
interferențelor. 

 

Precauții de siguranță. 
Sofia 2 este conceput pentru funcționare sigură și fiabilă când este utilizat conform prezentului 
Manual de utilizare. În cazul în care Sofia 2 este folosit într-o manieră nespecificată în Manualul de 
utilizare, protecția asigurată de echipament poate fi afectată. 
 
Toate avertismentele și precauțiile trebuie respectate pentru a evita acțiunile periculoase care pot 
duce la vătămări sau deteriorarea dispozitivului. 

 

 Avertisment! 
 

Pentru a reduce riscul de electrocutare: 
◼ Deconectați Sofia 2 înainte de curățare. 

◼ Conectați dispozitivul la o priză aprobată. 

◼ Nu imersați în apă sau soluții de curățare. 

◼ Nu încercați să deschideți carcasa. 

 

 Radiații ultraviolete! 
 

Pentru a reduce riscul de expunere la radiații ultraviolete: 
◼ Nu încercați să deschideți sau să dezasamblați Sofia 2. 

◼ Nu încercați să priviți în interiorul dispozitivului Sofia 2 în timpul funcționării. 

Nerespectarea acestor avertismente va anula garanția. 
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 Potențial pericol biologic! 
 

Pentru a reduce potențialul de risc biologic: 
◼ Eliminați probele folosite în conformitate cu dispozițiile naționale, regionale și locale. 

◼ Tratați probele și probele pacientului ca având potențial de risc biologic. 

◼ Asigurați-vă că Sofia 2 este curățat conform secțiunii Întreținere și curățare. 

◼ Solicitați instruire sau indicații specifice dacă nu aveți experiență cu procedurile de 
recoltare și de manipulare a probelor. 

◼ La manipularea probelor pacienților, se recomandă utilizarea mănușilor din nitril, latex sau 
alte materiale. 

 

 Atenție! 
 

Pentru a reduce riscul de rezultate incorecte: 
◼ Sofia 2 trebuie utilizat numai de către operatori instruiți. 

◼ Nu utilizați dacă Sofia 2 raportează o condiție de eroare care nu poate fi remediată. 

◼ Pentru a obține rezultate precise, consultați prospectul specific testului pentru detalii privind 
anumite teste. 

◼ Utilizați kitul de testare înainte de data de expirare. 
 
Pentru a reduce riscul de deteriorare a Sofia 2: 

◼ Sofia 2 este conceput pentru operarea pe banc de lucru. 

◼ Sofia 2 nu este conceput să fie suprapus peste un alt dispozitiv. 

◼ Nu obstrucționați fluxul de aer pe nicio latură a unității. 

◼ Lăsați un spațiu minim de 15,5 cm (6 in.) pe toate laturile, în spatele dispozitivului. 

◼ Sofia 2 nu este conceput să reziste la umezeală, umiditate extremă sau temperaturi 
extreme. 

◼ Sofia 2 nu este conceput să reziste la șocuri sau vibrații severe. 

◼ Nu deschideți sau dezasamblați dispozitivul. 

Nerespectarea precauțiilor menționate mai sus va anula garanția.  
 
Pentru a reduce riscul de contaminare ambientală: 

◼ Contactați departamentul de asistență tehnică Quidel la 800.874.1517 pentru returul sau 
eliminarea Sofia 2. Consultați pagina 3 pentru informații de contact suplimentare.  

◼ Curățați Sofia 2 conform secțiunii Întreținere și curățare a prezentului Manual de utilizare 
înainte de retur sau eliminare. 

◼ Este obligatorie eliminarea Sofia 2 în siguranță și conform reglementărilor. Pentru a vă 
asigura că Sofia 2 nu este eliminat ca deșeu municipal, asigurați respectarea cerințelor 
legale naționale, regionale și locale. Dacă nu sunteți siguri cu privire la metodele corecte 
de eliminare, contactați un agent autorizat de eliminare a deșeurilor pentru indicații. 
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Notă: Echipamentele medicale care este posibil să fi intrat în contact cu materiale cu potențial 

infecțios (de ex., probe ale pacientului, sânge, ser etc.) trebuie decontaminate corect înainte de 

eliminare sau reciclare. 
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Introducere 
 

Utilizare preconizată 
Sofia 2 este un analizor compact utilizat împreună cu teste de diagnosticare in vitro cu 
imunofluorescență de tip casetă, fabricat de Quidel Corporation. Sofia 2 este de uz profesional și 
de laborator. 
 
Numai pe bază de prescripție medicală 
 
După ce proba pacientului a fost pipetată în caseta de test, în funcție de opțiunea utilizatorului, 
caseta de test este introdusă în Sofia 2 pentru incubare cronometrată automat (modul 
INDEPENDENT) sau amplasată pe bancul de lucru pentru incubare cronometrată manual și 
introducere ulterioară în Sofia 2 pentru interpretare (modul CITIRE DIRECTĂ). Sofia 2 va citi banda 
de testare și va determina semnalul fluorescent prin procesarea rezultatelor folosind algoritmi 
specifici. Sofia 2 va afișa rezultatele testului. 
 
Consultați prospectul specific testului pentru detalii privind anumite teste. 
 

Descrierea produsului 
Sofia 2 folosește un sistem de etichetare fluorescentă iluminat de o sursă de lumină ultravioletă 
(UV) pentru a genera rezultate specifice. 
 
În fiecare test, se citește și linia de control procedural intern. Aceasta garantează că interiorul 
casetei de test fluxul probei permițând determinarea precisă. 
 
Apoi, Sofia 2 afișează rezultatele testului pe ecran pentru utilizator și le salvează automat pe 
dispozitiv. Dacă s-a configurat ca atare, rezultatele pot fi trimise către o imprimantă conectată sau 
stocate în cloud prin Virena.  
 

Verificarea calibrării și controlul calității (CC) 
Testele Sofia 2 de verificare a calibrării și de control al calității extern sunt obligatorii periodic. 
 

◼ Verificarea calibrării Sofia 2: Verificarea calibrării este o funcție obligatorie, care verifică 
sistemul optic și sistemele interne ale Sofia 2. Verificarea calibrării la 30 de zile este 
obligaotrie. Împreună cu Sofia 2 este livrată o casetă de calibrare specială; pentru 
înlocuirea casetelor de calibrare, contactați departamentul de asistență tehnică Quidel.  

◼ Controale ale calității externe: Consultați prospectul specific testului pentru detalii privind 
anumite teste. 

 
Instrucțiunile furnizate în secțiunile Rulare calibrare și Rulare CC . 
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Moduri de analiză 
Când în caseta de test se pipetează o probă de la pacient, se inițializează fluxul prin banda de 
testare. Durata de incubare necesară variază în funcție de tipul de test. Consultați prospectul 
testului specific pentru a determina durata de incubare obligatorie pentru fiecare test, condițiile 
de depozitare și controalele externe obligatorii pentru test.  
 
Durata de incubare corectă este necesară pentru a obține rezultate precise. 
 

Sofia 2 a fost conceput să funcționeze în diverse moduri de incubare. Supervizorul și utilizatorul 
pot identifica modul care funcționează cel mai bine cu fluxul lor de lucru și cu volumul de testat. 
 

Modul INDEPENDENT poate fi cel mai comod pentru citirea unei probe a unui singur pacient, 
întrucât utilizatorul poate pleca de lângă aparat pe durata analizei. Sofia 2 are capacitatea de a 
rula două moduri INDEPENDENT diferite: modul INDEPENDENT selectat de utilizator și modul 
INDEPENDENT BLOCAT. 
 

◼ Selectat de utilizator, modul INDEPENDENT poate fi cel mai comod pentru citirea unei 
probe a unui singur pacient, întrucât utilizatorul poate pleca de lângă aparat pe durata 
analizei. În acest mod, utilizatorul pipetează proba pacientului în caseta de test și apoi 
introduce imediat caseta de test în Sofia 2. Sofia 2 va permite automat incubarea casetei 
de test pe durata necesară (pre-programată pentru fiecare test), va citi caseta de test, va 
analiza și interpreta datele și va afișa automat rezultatul testului. În funcție de test, Sofia 2 
poate citi periodic caseta de test pe durata incubării și afișează un rezultat pozitiv înainte 
de înainte de finalul testării. 

◼ Modul INDEPENDENT BLOCAT poate fi selectat numai dacă sunteți autentificat ca 
Supervizor. În acest mod, cronometrul Sofia 2 a fost blocat în modul de incubare 
INDEPENDENT pentru TOATE testele rulate pe analizor. Cronometrarea analizei CITIRE 
DIRECTĂ nu va fi disponibilă când s-a selectat modul Implicit. 

 

Modul CITIRE DIRECTĂ poate fi cel mai convenabil pentru situațiile cu volum mare, întrucât Sofia 
2 poate citi rapid și secvențial mai multe probe ale pacienților. Utilizatorul pipetează proba 
pacientului în caseta de test. Apoi utilizatorul cronometrează manual duratele perioadei de 
analiză în afara Sofia 2. Aceasta se poate efectua pe bancul de lucru, cu un cronometru. Consultați 
prospectul testului specific pentru timpii de analiză necesari. După ce durata de analiză a ajuns la 
final utilizatorul introduce caseta de test în Sofia 2. Sofia 2 va citit imediat și va afișa rezultatul 
testului în decurs de 1 minut. 
 

Componentele sistemului 
 
Sofia 2 este furnizat împreună cu următoarele componente de sistem: 
 

Sofia 2 
◼ Sofia 2 cu baterie reîncărcabilă 

◼ Adaptor de alimentare 

◼ Ghid de pornire rapidă 

◼ Casetă de calibrare 
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Accesorii suplimentare (opțional) 

◼ Imprimanta Dymo LabelWriter 450 (Nr. piesă 1752264) 

◼ Rolă de etichete din vinil Dymo, 2 5/16” x 4” (Nr. piesă 30256)  

◼ Baterie de rezervă 

 
Contactați departamentul de asistență tehnică Quidel pentru materiale suplimentare la 
800.874.1517 (în SUA). Consultați pagina 3 pentru informații de contact suplimentare.  
 
Kiturile de consumabile pentru teste Sofia 2, inclusiv casetele de test și materialele de control al 
calității extern, sunt furnizate separat. 
 
Consultați-vă cu reprezentantul dvs. Quidel pentru o listă a testelor aprobate pentru Sofia 2. 
 
 

Tipuri de utilizator 
Utilizatorii fără autorizare ca Supervizor au acces la următoarele funcții: 
 

 
Utilizator/Operator 

◼ Pornire Sofia 2 

◼ Efectuare calibrare 

◼ Rulare CC (controale externe) 

◼ Rulare test cu probele pacientului 

◼ Analiza datelor (pacient, calibrare și CC) 

 
Utilizatorii cu acces autorizat ca Supervizor pot efectua următoarele funcții: 
 

 

 
Supervizor 

(Autentificare validă obligatorie 

pentru a accesa meniul Supervizor.) 

 

◼ Import, metode de testare 

◼ Adăugare sau Ștergere 

utilizatori 

◼ Setări de export și import 

◼ Actualizare firmware Sofia 2 

◼ Import, fișiere de limbă 

◼ Vizualizare, jurnale de 

mesaje 

◼ Analizare, date statistice 

◼ Modificare setări 
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Afișaj sistem 
 

Afișaj sistem 
Sofia 2 este echipat cu afișaj LCD color de 4 inci pentru interacțiunea cu interfața 
utilizatorului (Figura 1). 
 
Figura 1 

 

  

Ecran tactil 

Sertar pentru casetă 
Scaner cod de bare 
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Instalare, configurare și operare 
 

Configurarea inițială Sofia 2 
 

◼ Amplasați Sofia 2 pe suprafața de lucru. Unitatea este portabilă și poate fi mutată 
într-o locație adecvată pentru testare. Asigurați-vă că suprafața de lucru este stabilă, 
plată, uscată și fără obstrucții. Evitați radiația solară directă. 

◼ Asigurați-vă că suprafața de lucru asigură spațiu adecvat pentru Sofia 2 și spațiu 
minim de 15,5 cm (6 in.) în jurul unității. Este necesar spațiu care să permită 
ventilarea adecvată și deschiderea/închiderea sertarului Sofia 2 și accesul la porturile 
de conectare din spatele unității. 

◼ Conectați adaptorul de alimentare la portul de alimentare din spatele Sofia 2. Apoi, 
conectați adaptorul la priza de electrică disponibilă. 

◼ Dacă utilizați imprimanta de etichete Dymo opțională, conectați-o la Sofia 2 prin 
portul USB din spatele instrumentului (Figura 2). 
 

Pornire 
Porniți Sofia 2 de la comutatorul principal de pe panoul din spate (Figura 2).  
 
Figura 2 

 
Sofia 2 va afișa ecranul Power On Progress (progresia pornirii) și va finaliza Power On Self-
Test (autotest la pornire). După ce procesul de pornire este complet Sofia 2 va afișa ecranul 
Run Test (rulare test) (Figura 3) și este pregătit pentru utilizare. 
 

Compartiment pentru 
baterii 

Port de alimentare 

RJ45 

Porturi USB (2) 

Comutator principal 
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Figura 3 

 
 

Când porniți Sofia 2 pentru prima dată, Sofia 2 va solicita utilizatorului să introducă ZIP Code 
(cod poștal) pentru zona în care este situat (Figura 4). Selectați  pentru confirmare și 
treceți la ecranul următor.  
 
Figura 4 

 
 
Înainte de prima pornire a Sofia 2 trebuie să se efectueze și Calibration Check (verificarea 
calibrării) (Figura 5). Supervisor ID (ID supervizor) implicit (1234) va fi utilizat pentru 
verificarea calibrării. 
 
Figura 5 
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Meniu Supervisor (supervizor) 

 

Autentificare ca Supervisor (supervizor) 

Meniul Supervisor (supervizor) îi permite supervizorului să acceseze funcții și opțiuni de 
securitate suplimentare în funcție de mediul de lucru și locația Sofia 2. 

Setări 

Accesul la meniul Settings se face prin autentificarea ca supervizor. Sofia 2 este dotat din 
fabricație cu un ID de autentificare ca supervizor, care trebuie modificat când Sofia 2 este 
instalat inițial la locația clientului. ID-ul de supervizor implicit este 1234. 

Configurare, Entry requirements (cerințe de acces) 

Configurarea Entry requirements (cerințe de acces) îi permite supervizorului să controleze 
ce informații sunt furnizate înainte de rularea unui test. 

 
După finalizarea Entry Requirements (cerințe de acces), continuați cu Set Default Mode and 

Timeout (configurare, mod implicit și pauză) folosind . 

  

Notă: Dacă se șterge ID-ul implicit de fabrică și toate celelalte coduri de supervizor sunt 
pierdute sau uitate, vă rugăm să contactați departamentul de asistență tehnică Quidel 
pentru un cod ID de supervizor temporar, pentru 1 zi, care îi va permite utilizatorului să 
creeze un nou cod ID de Supervizor. Contactați departamentul de asistență tehnică 
Quidel pentru asistență la 800.874.1517 (în SUA). Consultați pagina 3 pentru informații 
de contact suplimentare. 

Notă: ID-ul de utilizator și numărul comenzii pot fi setate ca Required (obligatoriu) sau 
Optional (optional). ID-ul de pacient poate fi configurat ca Required (obligatoriu), Optional 
(opțional) or Disabled (inactiv). Când este configurat ca Required (obligatoriu) , trebuie 
introduse câmpurile aferente utilizatorului pentru rularea unui test pentru pacient. 
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Set Default Mode and Timeout (configurare, mod implicit și pauză) 

Default Mode (mod implicit) 
Dacă supervizorul configurează Sofia 2 pentru un anumit mod implicit, acesta va fi modul 
normal de funcționare, dacă nu este modificat. 
 
Selectați modurile de analiză WALK AWAY (INDEPENDENT), READ NOW (CITIRE DIRECTĂ) 
sau LOCKED WALK AWAY (INDEPENDENT BLOCAT). 
 
Idle ID Timeout (pauză, ID inactiv) 
Idle ID timeout (pauză, ID inactiv) setează durata în care un ID de utilizator rămâne introdus 
și activ ca utilizator în rularea a diverse teste și activități. După ce perioada de pauză a 
expirat, utilizatorul trebuie să-și reintroducă numărul de ID. 
 
Folosind tastatura de pe ecran, introduceți perioada de pauză de 1-20 de minute. Apăsați  
pentru a confirma finalizarea modificărilor și pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 

Calibration and QC (calibrare și CC) 

Calibration Reminder (memento calibrare)  
Folosind tastatura de pe ecran, introduceți intervalul pentru Calibration reminder (memento 
calibrare) de 2-30 zile. Când numărul de zile selectat rămâne până la calibrarea necesară, 
memento-ul  se afișează lângă pictograma meniului de pe ecranul Run test (rulare test). 
Apăsați  pentru a confirma finalizarea modificărilor și pentru a reveni la ecranul Run test 
(rulare test). 

Data Security (securitatea datelor) 

Ecranul Data Security (securitatea datelor) îi permite supervizorului să selecteze numărul de 
rezultate ale pacienților care rămân stocate pe Sofia 2. Supervizorul poate alege dacă datele 
pacientului se vor salva împreună cu datele testului pe o memorie USB conectată. 
 
În câmpul Stored Patient Data (datele stocate ale pacientului), folosiți tastatura de pe ecran 
pentru a introduce numărul (1-1000) de rezultate ale pacienților salvate pe dispozitiv. 
 
În câmpul Save Patient Data to USB (salvare date pacient pe USB), selectați On (activă) sau 
Off (inactivă). Dacă este setată ca On (activă), datele pacientului vor fi salvate împreună cu 
datele testului la exportul pe o memorie USB conectată. Pentru ca rezultatul să fie salvat, 
trebuie să conectați o memorie USB înainte de inițierea unui test. Apăsați  pentru a 
confirma finalizarea modificărilor și pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 

Other Settings (alte setări) 

Set Site Name and ZIP Code (configurare, numele instituției și cod poștal) 
Setările pentru Site name (numele instituției) și ZIP Code (cod poștal) stabilesc numele și 
locația clinicii, spitalului, laboratorului sau cabinetului medical în care se utilizează Sofia 2. 
 
În câmpul pentru Site name (numele instituției), utilizați tastatura de pe ecran pentru a 
introduce numele locației (max. 20 de caractere și/sau spații). 
 

Pentru a șterge o literă, apăsați  pe tastatură. 
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Dacă apăsați  oricând, anulați modificările și Site name (numele instituției) revine la 
setarea anterioară. 
 
În câmpul pentru ZIP Code (cod poștal), utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce 
codul poștal din 5 cifre. Codul poștal introdus pentru unitate în MyVirena trebuie utilizat 
pentru a configura Virena conform descrierii de la pagina 19. 
 
După finalizarea setărilor Site name (numele instituției) și ZIP code (cod poștal), continuați 

cu Set sound (configurare, sunet) folosind . 
 
Set Language (configurare, limbă) 
 
Sofia 2 poate fi configurat pentru a afișa limbile instalate anterior din meniul Export, Import, 
Delete (export, import, ștergere) (pagina 27). 

Utilizați  sau  pentru a selecta limba adecvată. Această limbă va fi afișată după ce 
utilizatorul revine la ecranul Run test (rulare test). 
 
După configurarea setării Language (limbă), continuați cu Set sound (configurare, sunet). 
 
Set Sound (configurare, sunet) 

Configurarea sunetului pe Sofia 2 va permite supervizorului să pornească  sau să 
oprească  sunetele de notificare sau sunetul de scanare a codului de bare. 
 
După configurarea sunetului, continuați cu configurarea Time and Date (oră și dată) folosind 

. 
 
Set Time and Date (configurare, oră și dată) 
Opțiunea Time (oră) permite două formate orare diferite care să se coreleze cu cerințele 
specifice țării de utilizare. 
 
Utilizatorul poate modifica formatul orei afișate de la 12h la 24h. 

În câmpul , selectați 12h sau 24h. Folosiți tastatura de pe ecran pentru a introduce ora 
corectă. 
 
Dacă ați selectat formatul 12h, selectați și a.m. sau p.m.. Dacă ați selectat 24h, butoanele 
a.m./p.m. nu sunt funcționale. Dacă se adaugă o oră nevalidă, câmpul va fi evidențiat cu 
roșu, iar  nu va fi disponibil  
 
Opțiunea Date (dată) permite două formate de dată diferite care să se coreleze cu cerințele 
specifice țării de utilizare. 
 

În câmpul , Utilizatorul poate selecta formatul de dată mm/dd/yy (ll/zz/aa) sau 
dd/mm/yy (zz/ll/aa). Folosiți tastatura de pe ecran pentru a introduce data corectă. Dacă se 
adaugă o dată nevalidă, câmpul va fi evidențiat cu roșu, iar  nu va fi disponibil. 
 
Apăsați  pentru a confirma finalizarea modificărilor și pentru a reveni la ecranul Run test 
(rulare test). 
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Network settings (setări de rețea) 

 

Ethernet settings (setări Ethernet) 

For Set IP Address (configurare, adresă IP), select Manual or DHCP. Dacă ați selectat DHCP, 
selectați  pentru testarea conexiunii și revenire la ecranul Run test (rulare test). Dacă ați 

selectat Manual, apăsați  pentru a continua cu următorul ecran. Folosind tastatura de pe 

ecran, introduceți IP Address (adresă IP), Subnet Mask și Gateway. Apăsați  pentru a 
continua cu ecranul următor. Folosind tastatura de pe ecran, introduceți informațiile pentru 
Primary DNS (DNS principal) și Secondary DNS (DNS secundar). Selectați  pentru testarea 
conexiunii și revenire la ecranul Run test (rulare test). 

Setări LIS 

Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce LIS IP Address (adresă IP LIS). LIS Port 
(Portul LIS) este completat în prealabil și nu sunt necesare informații suplimentare (Figura 6). 
 
Figura 6 

 
Apăsați  pentru a continua cu următorul ecran. Pentru Auto Send (autotransmitere), 
selectați On (activă) sau Off (inactivă). Dacă este setată ca On (activă), rezultatele testului 
vor fi trimise automat către LIS pe măsură ce se efectuează testele. Dacă este setată ca Off 
(inactivă), rezultatele testului trebuie transmise manual către LIS, dacă doriți. Consultați 
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secțiunea Send data (transmitere date) de la pagina 35 pentru informații suplimentare. 
Selectați  pentru confirmarea configurației și revenire la ecranul Run test (rulare test). 

Virena Settings (setări Virena) 

Înainte de a configura Virena, asigurați-vă că s-a introdus codul poștal corect la pornirea 
inițială sau în meniul Other Settings (alte setări). Consultați pagina 17 pentru informații de 
suplimentare. În primul ecran de setări Virena, Virena Domain Name (denumire domeniu 
Virena) este completat în prealabil și nu sunt necesare informații suplimentare (Figura 7). 

 
Figura 7 

 
 

Apăsați  pentru a continua cu următorul ecran. Pentru Auto Send (autotransmitere), 
selectați On (activă) sau Off (inactivă). Pentru Queue results (rezultate în așteptare), selectați 
On (active) sau Off (inactive) (Figura 8). Ambele setări trebuie să fie On (active) pentru a 
transmite rezultatele către cloud Virena zilnic. La activarea funcțiilor de rețea pentru Sofia 2, 
acesta va transmite datele, anonimizate în conformitate 45 C.F.R. § 164.514(b)(1), de pe 
dispozitivul Sofia 2 al clientului către rețeaua terță securizată de servere Quidel. 
 
Figura 8 

 

Apăsați  pentru a continua cu următorul ecran. Pentru Transmit Patient ID (transmitere ID 
pacient), selectați On (activă) sau Off (inactivă). Pentru Transmit Order Number 
(transmitere, număr comandă), selectați On (activă) sau Off (inactivă) (Figura 9). Aceste 

Notă: Funcția Virena care folosește o conexiune wireless mobilă este disponibilă numai în 
SUA. În prezent, în afara SUA, Virena trebuie configurată folosind o conexiune Ethernet.  
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informații sunt utilizate strict în scop de studiu, nefiind transmise indiferent de opțiunea 
selectată. 
 
Figura 9 

 

Apăsați  pentru a continua cu următorul ecran. Pentru Age Required (vârstă obligatorie), 

select Yes (da) sau No (nu) (Figura 10). Dacă este setată ca Yes (da), Utilizatorul va trebui să 

introducă vârsta pacientului înainte de a rula fiecare test. Pentru Connection Interface 

(interfață conexiune), selectați Ethernet sau Cellular (mobilă). Dacă este setată ca Ethernet, 

utilizatorul va trebui să configureze Ethernet Settings (setări Ethernet). Consultați pagina 18 

pentru informații de suplimentare. 

Figura 10 

 
 
Selectați  pentru confirmarea configurației și revenire la ecranul Run test (rulare test). 

Test Virena Connection (testare, conexiune Virena) 

Pasul final al configurării Virena este de a testa conexiunea. Aceasta este accesată prin 
ecranul Send data (transmitere date) (pagina 35). Selectați Test Connection (testare 

conexiune) și apăsați  pentru a iniția testarea conexiunii (Figura 11). Dacă reușiți, ecranul 
instant va afișa Test connection success (testare conexiune reușită). Dacă nu reușiți, ecranul 
instant va afișa Test connection error (eroare la testarea conexiunii). Dacă testarea 
conexiunii nu reușește după o a doua tentativă, vă rugăm să contactați departamentul de 
asistență tehnică Quidel. 
 
  



Pagina 23 din 47 

Figura 11 

 
  
 

Statistici  

 

View Analyzer Info (vizualizare, informații analizor) 

Primul ecran View Analyzer Info (vizualizare, informații analizor) afișează Firmware Version, 
Hardware Version, Number of Tests și Serial Number (versiune firmware, versiune 
hardware, număr de teste și număr de serie) (Figura 12). 
 

Selectați  pentru a continua cu următorul ecran sau  pentru a reveni la ecranul Run test 
(rulare test). 
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Figura 12 

 
 

Al doilea ecran View Analyzer Info (vizualizare, informații analizor) afișează Ethernet MAC, 
WiFi MAC, Cellular Firmware Version, IMEI și ICCID (MAC Ethernet, MAC WiFI, versiune 
firmware mobilă, IMEI și ICCID) (Figura 13). 
 

Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 
 

Figura 13 

 

View Message Log (vizualizare, jurnal de mesaje) 

View Message Log (vizualizare, jurnal de mesaje) afișează Error Code, Date și Time (cod de 
eroare, dată și oră) (Figura 14). 
 

Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 
 
Figura 14 
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Managing Users (gestionare utilizatori) 

 

Add user (adăugare utilizator) 

Pentru a adăuga un utilizator, selectați  pe ecranul Add User (adăugare utilizator) (Figura 15). 
 
Utilizați tastatura de pe ecran sau scanerul de cod de bare pentru a introduce ID-ul de 
utilizator. ID-ul de utilizator trebuie să aibă cel puțin 4 cifre. 
 
Alegeți tipul de utilizator selectând Operator sau Supervisor (supervizor). 
 
Introduceți Name (nume) pentru utilizatorul nou folosind tastatura de pe ecran. 
 

Pentru a șterge o literă, apăsați  pe tastatură. 
 
Dacă apăsați  oricând, anulați toate modificările anterioare și Name (nume) revine la 
setarea anterioară. 
 
Când numele este completat, apăsați . 
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Figura 15 

 

Edit User (editare utilizator) 

Selectați un utilizator atingând oriunde pe rând și apoi selectați . Utilizați tastatura de pe 
ecran pentru a edita User information (informații utilizator) (Figura 16). 
 
Figura 16 

 
 

Când informațiile sunt completate, apăsați . 

Delete user (ștergere utilizator) 

Selectați un utilizator atingând oriunde pe rând și apoi selectați  pentru a șterge 
utilizatorul (Figura 17). Această acțiune nu poate fi revocată. Dacă un utilizator este șters din 
greșeală, readăugați utilizatorul conform descrierii de mai sus. 
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Figura 17 

 
 

 

Export, Import, Delete (export, import, ștergere) 

 

Tipuri de date Export, Import sau Delete (ștergere) 

Supervizorii pot exporta, importa sau șterge date transmise la/stocate pe o memorie USB 
sau pe dispozitiv (Figura 18). Majoritatea memoriilor USB standard poate fi utilizată 
împreună cu Sofia 2. 
 

Notă: Numărul maxim de utilizatori este 1000. 
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Figura 18 

 

Export Settings to USB Flash Drive (setări, export pe memorie USB) 

Supervizorii pot exporta setările unui dispozitiv Sofia 2 pentru a le importa pe altul. 
 

Utilizați  sau  în primul câmp pentru a selecta Export.  
 

În următorul câmp, utilizați  sau  pentru a selecta Settings (setări).  
 
Introduceți o memorie USB și selectați , apoi selectați  pentru a exporta datele 
setărilor Sofia 2. După finalizare, puteți scoate în siguranță memoria USB. 
 
Când închideți Sofia 2, toți utilizatorii vor fi transferați. Istoricul utilizatorului, starea lotului, 
datele CC și ale testului nu vor fi transferate. 

Import Settings from USB Flash Drive (setări, import de pe memorie USB) 

Pentru a importa setările de pe un dispozitivul Sofia 2 pe altul, introduceți memoria USB cu 
setările pe care doriți să le duplicați, copiată din dispozitivul Sofia 2 inițial. 
 

Utilizați  sau  în primul câmp pentru a selecta Import.  
 

În următorul câmp, utilizați  sau  pentru a selecta Settings (setări).  
 
Asigurați-vă că ați selectat , apoi selectați  pentru a importa datele setărilor Sofia 2. 
După finalizare, puteți scoate în siguranță memoria USB. 

Firmware Sofia 2 și metode de testare 

Ocazional, Quidel poate lansa actualizări ale firmware-ului și ale metodei de testare pentru a 
îmbunătăți funcționalitatea Sofia 2. Utilizatorii se pot asigura că dispozitivul lor Sofia 2 are 
cea mai actuală versiune de firmware și metode de testare prin înscrierea pentru un cont și 
înregistrarea aparatului lor Sofia 2 la myquidel.com. Respectând instrucțiunile de pe site, 
supervizorii pot instala actualizări de pe o memorie USB. Detalii suplimentare pot fi găsite la 
myquidel.com. 

Notă: Când importați setările de pe un aparat Sofia 2 pe altul, rezultatele pacientului și 
CC pe aparatul Sofia 2 nou vor fi șterse. 
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Import firmware de pe memoria USB  

Introduceți memoria USB cu firmware pentru instalare. 
 

Utilizați  sau  în primul câmp pentru a selecta Import.  
 

În următorul câmp, utilizați  sau  pentru a selecta Firmware.  
 
Asigurați-vă că ați selectat , apoi selectați  pentru a importa firmware-ul Sofia 2. Sofia 
2 va completa autoinstalarea și apoi va porni cu ecranul normal de pornire. După finalizare, 
puteți scoate în siguranță memoria USB. 

Import metode de testare de pe memoria USB 

Introduceți memoria USB cu metoda de testare pentru instalare. 
 

Utilizați  sau  în primul câmp pentru a selecta Import.  
 

În următorul câmp, utilizați  sau  pentru a selecta Assay Methods (metode de testare).  
 
Asigurați-vă că ați selectat , apoi selectați  pentru a importa metodele de testare Sofia 
2. Sofia 2 va completa autoinstalarea și va reveni la ecranul anterior. După finalizare, puteți 
scoate în siguranță memoria USB. 

Importare fișiere limbă de pe memoria USB 

Introduceți memoria USB cu fișierul de limbă pentru instalare. 

Utilizați  sau  în primul câmp pentru a selecta Import.  
 

În următorul câmp, utilizați  sau  pentru a selecta Language files (fișiere limbă).  
 
Asigurați-vă că ați selectat , apoi selectați  pentru a importa fișierele de limbă Sofia 2. 
Sofia 2 va completa autoinstalarea și va reveni la ecranul anterior. După finalizare, puteți 
scoate în siguranță memoria USB. 
 
 

Run test (rulare test) (probe de la pacient) 

 
 

Ecranul Run test (rulare test) poate fi accesat și prin selectarea  pe majoritatea ecranelor. 
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Introduceți ID-ul utilizatorului 

ID-ul utilizatorului poate fi introdus folosind scanerul de coduri de bare sau manual, folosind 
tastatura de pe ecran. 
 
Selectați câmpul User ID (ID utilizator) pe ecranul Run test (rulare test). Folosiți scanerul de 
coduri de bare (Figura 19) pentru a scana codul de bare de pe cardul ID al utilizatorului sau 
introduceți manual datele folosind tastatura de pe ecranul Sofia 2. 

Introduceți ID-ul de pacient 

ID-ul de pacient poate fi introdus folosind codul de bare sau manual, folosind tastatura de 
pe ecran. 
 
Selectați câmpul Patient ID (ID pacient) pe ecranul Run test (rulare test). Folosiți scanerul de 
coduri de bare (Figura 19) pentru a scana codul de bare cu ID-ul pacientului din fișa 
pacientului sau altă sursă sau introduceți manual datele, folosind tastatura de pe ecran de 
pe Sofia 2.  
 

Figura 19 

 

Introduceți numărul comenzii, dacă este cazul 

Order Number (numărul comenzii) poate fi introdus folosind codul de bare sau manual, 
folosind tastatura de pe ecran. 
 
Selectați câmpul Order Number (numărul comenzii) pe ecranul Run test (rulare test). 
Folosiți scanerul de coduri de bare pentru a scana codul de bare cu numărul comenzii din 
solicitarea de test pentru un pacient sau altă sursă sau introduceți manual datele, folosind 
tastatura de pe ecran de pe Sofia 2. 

Change Development Mode (modificare, mod de incubare) 

Selectați Development mode (mod de incubare) dorit: WALK AWAY (INDEPENDENT) sau 
READ NOW (CITIRE DIRECTĂ) (Consultați descrierea modurilor de analiză WALK AWAY 
(INDEPENDENT) și READ NOW (CITIRE DIRECTĂ) de la pagina 11). 

IMPORTANT: Pentru instrucțiuni privind pregătirea casetelor de test cu probele 
pacientului, consultați prospectul testului pentru fiecare test. 
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Modul de incubare curent va fi evidențiat cu galben sub câmpul Order Number (numărul 
comenzii) (Figura 20). Dacă modul evidențiat este modul dorit, nu este necesară nicio 
modificare. 

Figura 20 

 
 

Procedura de testare 

În modul de incubare WALK AWAY (INDEPENDENT), continuați direct cu următorii pași 
imediat ce proba pacientului a fost procesată și pipetată în caseta de test. Nu lăsați caseta 
de test să incubeze în exteriorul Sofia 2. 
 
În modul de incubare READ NOW (CITIRE DIRECTĂ), nu uitați să cronometrați manual durata 
de incubare a testului pentru de testare a probei pacientului în exteriorul Sofia 2, la 
temperatura camerei, pe durata prevăzută (conform prospectului testului respectiv) înainte 
de a trece la următorul pas. 
 

Pentru a accesa detaliile suplimentare ale celor două moduri de incubare, selectați  din 
meniul Run Test (rulare test). Pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test) din meniul 
instant, selectați . 
 

Apăsați  

După ce ați introdus informațiile de identificare și ați selectat modul de incubare, apăsați  
pentru a trece la următorul ecran. 
 
Dacă s-a configurat Virena, utilizatorul va trece la ecranul Patient Information (informații 
pacient) în care se pot introduce informații suplimentare despre pacient. 
 
Dacă Age Required (vârsta obligatorie) a fost setată ca Yes (da), utilizatorului i se va solicita 
să introducă vârsta pacientului înainte de avansa. Consultați secțiunea Virena Settings 
(setări Virena) de la pagina 21 pentru mai multe informații. 
 

Apăsați  pentru a trece la următorul ecran și trageți ușor pentru a deschide sertarul Sofia 2. 

 

Notă: Dacă Virena nu este configurată, utilizatorul va trece direct la ecranul de 

introducere a casetei după ce apasă . 
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Introduceți caseta de test în sertar și închideți ușor sertarul (Figura 21). 
 
Figura 21 

 
 
La închiderea sertarului, Sofia 2 va porni automat și va afișa progresul pe ecran. 

Rezultatele testului pacientului 

La finalizarea testului, rezultatele pentru testele din proba pacientului și pentru controlul 
procedural intern vor fi afișate pe ecranul Sofia 2 și salvate automat pe dispozitiv. 
 
Dacă s-a configurat ca atare, rezultatele pot fi stocate în cloud folosind Virena sau transmise 
către LIS. 
 

Rezultatele pot fi imprimate și pe imprimanta conectată selectând .  
 
Consultați prospectul specific testului pentru detalii privind modul de interpretare a 
rezultatelor pentru anumite teste. 

 
Dacă controlul procedural este , repetați testul cu o nouă probă de la pacient și o casetă 

de test nouă. Pentru a rula altă probă de la pacient, selectați  pentru a reveni la ecranul 

Run test (rulare test). 

Notă: Dacă rezultatele au fost generate pentru o casetă de test individuală, Sofia 2 nu va 
mai accepta caseta respectivă a doua oară. 
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Revizuirea datelor  

 

Revizuirea rezultatelor pacientului 

Rezultatele pacientului includ date ale testelor pacientului rulate anterior.  
 
În orice listă Patient Results (rezultatele pacientului), puteți afișa rezultatele detaliate 
selectând rezultatul de vizualizat (Figura 22). 
 
Figura 22 

 
 
Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 

Revizuirea rezultatelor CC 

QC Results (rezultate CC) includ datele testelor CC rulate anterior (controale pozitiv și 
negativ).  
 
Operatorul poate localiza detaliile din QC Results (rezultate CC) la fel ca pentru Patient Test 
Results (rezultate test ale pacientului) (Figura 23). 
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Figura 23 

 
 
Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 

Revizuirea rezultatelor calibrării 

Calibration Results (rezultatele calibrării) pentru Sofia 2 includ datele testelor de calibrare 
rulate anterior. 
 
Se va afișa o listă a calibrărilor efectuate (Figura 24). 

 

Figura 24 

 
 
Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 

Vizualizarea stării lotului 

QC Lot Status (stare lot CC) 
QC Lot Status (stare lot CC) afișează kiturile/loturile CC pentru teste și datele de expirare ale 
acestora. Aceste informații sunt înregistrate de Sofia 2 la rularea Quality Controls (controale 
de calitate). 
 
Se va afișa o listă a kiturilor/loturilor care au fost procesate în procedura CC, împreună cu 
data de expirare a acestora. 
 
Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 
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Vizualizarea metodelor de testare 

Se afișează Assay Methods (lista de metode de testare) instalate și numărul versiunii 
încărcate. 
 
Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test). 

 

Rulare CC 

 
 

External Quality Control (QC) (controlul de calitate extern/CC) poate fi testat pentru a 
demonstra că reactivii testului respectiv, casetele de test și procedurile de testare 
funcționează corect. 
 
Pentru a rula controalele externe, consultați instrucțiunile pas cu pas din prospectul testului 
respectiv pentru fiecare test specific. 

Rezultate CC 

După ce s-a încheiat CC, sistemul va afișa un rezultat valid  sau un rezultat nevalid, .  
 
Selectați  pentru a finaliza procesul CC și a reveni la ecranul Run test (rulare test). 
 
Dacă controalele CC eșuează, repetați procesul de testare a controlului extern sau contactați 
supervizorul ori departamentul de asistență tehnică Quidel la 800.874.1517 (în SUA) pentru 
asistență, înainte de a testa probele pacientului. Consultați pagina 3 pentru informații de 
contact suplimentare. 
 

Notă: Când rulați controalele pozitive și negative cu un test calitativ, mai întâi trebuie 
testat controlul pozitiv și apoi controlul negativ. 
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Rularea calibrării 

 
 
 

Calibration Check (verificarea calibrării) este o funcție obligatorie, care asigură performanțe 
optime prin verificarea sistemului optic intern și a funcțiilor interne ale Sofia 2. 
 
IMPORTANT: Verificarea calibrării trebuie efectuată în decurs de 30 de zile, înainte de 
testarea oricărei probe de la pacient. 
 
Consultați prospectul testului specific pentru frecvența de verificare a calibrării. 

Efectuați Calibration check (verificarea calibrării) pentru Sofia 2 

Folosiți caseta de calibrare specifică furnizată împreună cu Sofia 2 pentru verificarea 
calibrării. Pentru casete de calibrare de rezervă, vă rugăm să contactați departamentul de 
asistență tehnică Quidel. 
 
Urmând indicațiile afișate, introduceți caseta de calibrare în Sofia 2 și închideți ușor sertarul. 
Sofia 2 va efectua automat Calibration Check (verificarea calibrării). 
 
Selectați  pentru a reveni la ecranul Run test (rulare test) după încheierea calibrării. 
 

Atenție: Depozitați caseta de calibrare la temperatura camerei (15-30 °C) între 
utilizări, în punga de depozitare furnizată. Depozitarea incorectă poate 
deteriora caseta de calibrare, care poate duce la eșecul verificării calibrării Sofia 
2. Nu atingeți fereastra de citire a casetei de calibrare, întrucât acest lucru 
poate afecta rezultatele. 

Rezultatele calibrării 

Sofia 2 afișează rezultatele ca  sau , indicând că verificarea calibrării este încheiată.  
 
Rezultatele calibrării sunt stocate și pot fi apelate cu funcția Review Calibration results 
(revizuire, rezultate calibrare) a Sofia 2, din meniul Review data (revizuire date) (pagina 32). 

Notă: Dacă verificarea calibrării eșuează, notificați supervizorul unității sau contactați 
departamentul de asistență tehnică al Quidel la 800.874.1517 (din SUA). Consultați 
pagina 3 pentru informații de contact suplimentare. 



Pagina 37 din 47 

Transmiterea datelor 

 
 

Pentru Send Data (transmitere date), pe ecran vor fi afișate următoarele opțiuni: 
 

◼ Last result (ultimul rezultat) 
◼ All Results (toate rezultatele) 
◼ Test Connection (testare conexiune) 

 
Pentru a transmite manual datele către Virena, selectați una dintre opțiunile de mai sus și 

apoi apăsați . Dacă transmisia datelor reușește, va apărea pe ecran . Dacă transmisia 
datelor eșuează, va apărea mesajul Send To Virena Error (eroare transmisie către Virena). 
Confirmați configurarea Virena și reîncercați să transmiteți datele. Dacă transmisia eșuează 
după o a doua tentativă, contactați departamentul de asistență tehnică. 
 
Pentru a transmite manual datele către LIS, selectați una dintre opțiunile de mai sus și apoi 

apăsați . Dacă transmisia datelor reușește, va apărea pe ecran . Dacă transmisia 
datelor eșuează, va apărea mesajul Send To LIS Error (eroare transmisie către LIS). 
Confirmați configurarea și reîncercați să transmiteți datele. Dacă transmisia eșuează după o 
a doua tentativă, contactați departamentul de asistență tehnică. 
 

Oprire 
Opriți unitatea ținând apăsat comutatorul principal din spatele unității. Oprirea este 
completă atunci când ecranul se închide. 
 

Întreținere și curățare 

Întreținere 

Notă: Sofia 2 trebuie trimis către Quidel dacă se impune întreținerea. Utilizatorului îi sunt 
interzise toate operațiunile de întreținere, cu excepția încărcării bateriei și curățării 
suprafețelor externe și a sertarului pentru casetă. 
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Alimentarea cu baterie 

Utilizarea preconizată a bateriei 
Sofia 2 include o baterie reîncărcabilă Bateria se va încărca automat când este conectată la o 
sursă c.a. Sofia 2 va comuta automat la alimentarea cu baterie când alimentarea c.a. nu este 
disponibilă. 
 
Înlocuirea bateriei 
Sofia 2 este expediat cu o baterie LiPo internă reîncărcabilă, cu o durată de viață estimată de 
aproximativ trei ani. 
 
Utilizați numai baterii de rezervă Sofia 2 furnizate de Quidel. 
 
Pentru a optimiza performanțele instrumentului și încărcarea, se recomandă ca bateria să 
rămână instalată în instrument. 
 
Înainte de înlocuirea bateriei, asigurați-vă că în Sofia 2 nu există nicio casetă. Apoi, opriți 
alimentarea și decuplați Sofia 2 de la rețea. Deschideți capacul bateriei din spatele 
instrumentului. Deconectați cablul bateriei și scoateți cu atenție bateria prin glisare 
(Figura 25). 
 
Introduceți noua baterie și închideți capacul bateriei. Reciclați sau eliminați bateria cu litiu în 
conformitate cu toate legile naționale, regionale și locale. Pentru a evita pericolul de 
incendiu sau de explozie, nu incendiați sau incinerați bateria. Se interzice eliminarea 
bateriilor ca deșeuri municipale. 
 

Depozitarea instrumentului Sofia 2 

Dacă se intenționează depozitarea Sofia 2 și/sau nu este utilizat pentru o perioadă extinsă 
de timp (>3 luni), decuplați unitatea de la rețeaua c.a. și scoateți bateria. Când vă pregătiți 
să utilizați din nou Sofia 2, instalați bateria și urmați secțiunea de instalare, configurare și 
operare a prezentului manual de utilizare. 
 
Figura 25 
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Curățare 

 Pentru a reduce riscul de electrocutare: 
 

◼ Nu dezasamblați Sofia 2. Sofia 2 nu conține componente care pot fi reparate de 
utilizator. 

◼ Posibilă electrocutare: Opriți și decuplați Sofia 2 de la rețea înainte de curățare. Nu 
curățați porturile din spatele instrumentului. 

◼ Nu imersați sau nu pulverizați Sofia 2 cu lichide. 
◼ Nu curățați carcasa inferioară instrumentului. 

 
Opriți și decuplați Sofia 2 de la rețea înainte de curățare. Utilizați o lavetă moale îmbibată cu 
70% alcool sau soluție de hipoclorit de sodiu 0,6% pentru a curăța exteriorul Sofia 2. Nu 
utilizați săpun sau alte soluții, cu excepția celor notate mai jos. Ștergeți numai suprafețele 
externe și sertarul pentru casetă. 

 
Demontarea sertarului pentru curățare 
Asigurați-vă că în sertar nu există nicio casetă și decuplați Sofia 2 de la rețea. Trageți ușor 
sertarul până când se oprește, apoi ridicați Sofia 2 și apăsați butonul ca în imagine (Figura 
26). Sertarul poate fi scos. 

 

Notă: Următorii dezinfectanți identificați în lista EPA a dezinfectanților antivirali utilizabili 
anti-Ebola au fost nominalizați de Quidel ca fiind compatibili pentru utilizarea cu Sofia 2: 
 

• Clorox Healthcare; agent de curățare germicid cu hipoclorit de sodiu (Nr. înreg. 
EPA: 56392-7) 

• Clorox Commercial Solutions; agent de curățare dezinfectant cu hipoclorit de 
sodiu 1 (Nr. înreg. EPA: 67619-17) 

• Clorox Healthcare; șervețele germicide cu hipoclorit de sodiu (Nr. înreg. EPA: 
67619-12) 

Notă: Dacă întâmpinați rezistență, nu forțați. Aplicați doar puțin mai multă presiune 
pentru a elibera clema de prindere. 
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Figura 26 

 
 
Utilizați o lavetă moale îmbibată cu 70% alcool sau soluție de hipoclorit de sodiu 0,6% 
pentru a curăța numai sertarul. NU curățați interiorul aparatului Sofia 2. NU imersați 
sertarul în soluția de curățare.  
 
După curățarea sertarului, introduceți-l cu atenție, aliniind șinele sertarului în canelurile 
aparatului Sofia 2 (Figura 27).  
 
Figura 27 

 
 
Glisați ușor sertarul până când se blochează mecanismul. Dacă întâmpinați rezistență sau 
sertarul nu glisează ușor, verificați aliniamentul șinelor în caneluri. Accesați Main Menu 
(meniul principal) și efectuați calibrarea. 
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Anexe 
 

Anexa A Specificații tehnice 

Sofia 2 

Dimensiuni 22 cm adâncime x 12 cm lățime x 12 cm înălțime 

Greutate 2 lbs (1 kg) 

Alimentare de la rețea 
100-240 V c.a., 50/60 Hz, autocomutare  

(SUA/Internațional), maximum 2,93 A 

Alimentare Sofia 2 7,5 V c.c.   2,5 A 

Baterie de rezervă Baterie reîncărcabilă LiPo 

Afișaj Ecran tactil LCD, color, 4 inci 

Interfață LAN Conector RJ45 

Temperatura de funcționare 15-30 °C /59-86 °F 

Umiditate de funcționare 20-85% RH, fără condens 

Altitudine de funcționare maximum 2000 m 

Temperatura de transport și 

depozitare 
–20-55 °C 

Umiditate de transport și 

depozitare 
20-85% RH, fără condens 

Stocarea rezultatelor testului 

pacientului 
maximum 1.000 teste 

Stocarea rezultatelor CC maximum 200 rezultate 

Stocarea rezultatelor calibrării maximum 200 rezultate 

Stocarea numărului de 

utilizatori 
maximum 1000 utilizatori 
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Următoarele coduri de bare au fost configurate la momentul expedierii: 
 
Coduri de bare 1D: 

◼ UPC-A ◼ COD 39 

◼ UPC-E ◼ COD 93 ȘI 93i 

◼ EAN – 13 CU COD DE TIP CUPON EXTINS ◼ COD 128 

◼ CODABAR ◼ GS1 DATABAR 

◼ INTERLEAVED 2 DIN 5 
 

 

Coduri de bare 2D: 

◼ DATA MATRIX 

◼ COD AZTEC 

◼ COD QR 

 

Anexa B Optimizarea amplasamentului analizorului 
◼ Nu suprapuneți analizoarele. 

◼ Nu amplasați analizorul aproape de o sursă de căldură. 

◼ Lăsați un spațiu de minimum 15,5 cm (6 inci) între analizoarele Sofia 2. 

◼ Nu amplasați analizorul aproape de un perete sau altă suprafață care minimizează 
ventilația adecvată, inclusiv în spatele unității. 

 

Anexa C Depanarea sistemului 

Mesaje de eroare 

Notă: Diagrama de mai jos descrie mesajele de eroare care pot fi afișate în timp ce utilizați 
Sofia 2. Dacă nu puteți remedia problema după depanare, vă rugăm să înregistrați mesajul 
de eroare și să contactați departamentul de asistență tehnică Quidel. Mesajul de eroare va 
ajuta departamentul de asistență tehnică să diagnosticheze problema. 
 

ID Text afișat Acțiune 

1 Unexpected error/Eroare neașteptată. Contactați departamentul de asistență 

tehnică. 

2 User ID must be entered/Trebuie 

introdus ID de utilizator. 

Introduceți un ID de utilizator valid pentru 

a continua. 

3 Patient ID must be entered/Trebuie 

introdus ID de pacient. 

Introduceți un ID de pacient pentru a 

continua. 

4 Invalid User ID/ID de utilizator nevalid. Introduceți un ID de utilizator valid pentru 

a continua. 
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ID Text afișat Acțiune 

5 Removable storage is missing or not 

writable. Please insert a USB storage 

device and try again/ Dispozitiv de 

stocare amovibil absent sau imposibil 

de inscripționat. Vă rugăm să 

introduceți o memorie USB și să 

încercați din nou. 

Introduceți o memorie USB. 

6 Kit Lot ID must be entered/Trebuie 

introdus ID-ul de lot al kitului. 

Introduceți numărul lotului kitului. 

7 File write failed/Inscripționarea 

fișierului a eșuat. 

Înlocuiți memoria USB. 

8 Current temperature out of range of 

assay or system/Temperatură curentă 

în afara intervalului testului sau 

sistemului 

Interval de temperatură permis 15-30 

°C/59-86 °F. 

9 Printing error/Eroare de imprimare. Verificați conexiunea cu imprimanta. 

10 Invalid QC Card barcode/Cod de bare 

pentru cardul CC nevalid. 

Verificați sau rescanați cardul CC. 

11 Printer not found/Nu s-a găsit 

imprimanta. 

Verificați conexiunea cu imprimanta. 

12 Unreadable Cassette barcode/Codul de 

bare al casetei nu poate fi citit. 

Asigurați-vă că caseta este introdusă 

corect și că nu există marcaje pe codul de 

bare. 

13 Cassette not valid for current 

test/Caseta nu este validă pentru testul 

curent. 

Retestați folosind o casetă pentru tipul 

corect de dispozitiv. 

14 Assay Method File unavailable for 

supplied Cassette/Fișierul metodei de 

testare indisponibil pentru caseta 

furnizată. 

Testați numai cu testele aprobate pentru 

Sofia 2. 

15 Cassette cannot be reused/Caseta nu 

poate fi reutilizată. 

Utilizați o casetă de test care nu a mai fost 

rulată. 

16 Cassette drawer is open, unable to read 

barcode/Sertarul casetei este deschis, 

codul de bare nu poate fi citit. 

Închideți sertarul pentru a continua testul. 

17 Barcode scanning in progress/Scanarea 

codului de bare în derulare. 

Așteptați până la finalizarea scanării 

codului de bare. 

18 Cassette is past the expiration date. 

Dată de expirare a casetei depășită. 

Dată de expirare a casetei depășită. Vă 

rugăm să retestați cu o casetă 

neexpirată. 

Retestați cu o casetă neexpirată. 

19 Calibration period has expired and the 

instrument is locked until Calibration 

Calibrați Sofia 2. 
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ID Text afișat Acțiune 

has been successfully 

completed/Perioada de calibrare a 

expirat, iar instrumentul este blocat 

până la calibrarea reușită. 

20 Cassette barcode is invalid, missing or 

unreadable/Cod de bare al casetei 

nevalid, lipsă sau nu poate fi citit. 

Retestați folosind o casetă cu un cod de 

bare valid. 

21 Data could not be successfully 

exported/Export de date eșuat. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

22 Data could not be successfully 

imported/Import de date eșuat. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

23 User ID already exists/ID-ul de utilizator 

există deja. 

Alegeți un alt ID de utilizator. 

24 QC Card is past the expiration 

date/Dată de expirare a cardului CC 

depășită. 

Retestați cu un card CC neexpirat. 

25 There was an error performing the 

upgrade. Please reboot and try again/ A 

apărut o eroare la efectuarea 

actualizării. Vă rugăm să reporniți și să 

încercați din nou. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

26 User Name contains invalid 

characters/Numele de utilizator conține 

caractere nevalide. 

Introduceți un nume de utilizator mai 

scurt sau egal cu 20 de caractere. 

27 Language file could not be successfully 

loaded/Încărcare eșuată a fișierului de 

limbă. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

28 Loading Assay Method 

failed/Încărcarea metodei de testare 

eșuată. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

29 Log file could not be successfully 

exported/Exportul fișierului jurnal 

eșuat. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

30 Battery is low. Please plug in to AC 

power before running another test/ 

Baterie epuizată. Conectați la rețeaua 

c.a. înainte de a rula alt test. 

Conectați Sofia 2 la rețeaua c.a. sau 

încărcați bateria înainte de a rula alt test.  

31 Calibration Failed/Calibrare eșuată. Contactați departamentul de asistență 

tehnică. 

32 Power On Self-Test error/Eroare a 

autotestării la pornire. 

Curățați sertarul, inclusiv cele două cipuri 

de pe ambele laturi ale acestuia, reporniți 

instrumentul și reîncercați.  
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ID Text afișat Acțiune 

Dacă nu se remediază, întrerupeți 

utilizarea și contactați departamentul de 

asistență tehnică.  

33 Supervisor ID should have between 4-

12 characters/ID-ul Supervizorului 

trebuie să aibă 4-12 caractere. 

Verificați ID-ul de supervizor și 

reintroduceți-l. 

34 Last Supervisor cannot be 

changed/Ultimul supervizor nu poate fi 

modificat. 

Creați un supervizor de rezervă sau 

configurați un nou supervizor implicit 

înainte de a modifica starea utilizatorului. 

35 Stray light or wrong Calibration/Lumină 

dispersată sau calibrare greșită. 

Reporniți Sofia 2 și, dacă problema 

persistă, contactați departamentul de 

asistență tehnică. 

36 Invalid Operator Number/Număr de 

operator nevalid. 

Introduceți un număr de operator valid 

(neidentic sau nu mai lung de 20 de cifre). 

37 Logged-in User cannot be 

deleted/Utilizatorul autentificat nu 

poate fi șters. 

Deconectați utilizatorul sau autentificați-

vă ca alt utilizator înainte de ștergere. 

38 Logged-in User cannot be changed to 

an Operator/Utilizatorul autentificat nu 

poate fi modificat ca operator. 

Deconectați utilizatorul înainte de a 

modifica statusul utilizatorului. 

39 Mains power must be supplied to 

upgrade. Please plug in to AC power 

and try again/ Cuplați la rețeaua 

electrică pentru actualizare. Conectați 

la rețeaua c.a. și încercați din nou. 

Conectați Sofia 2 la c.a. înainte de a 

actualiza firmware-ul. 

40 USB storage device does not contain a 

valid upgrade file/Memoria USB nu 

conține fișier de actualizare valid. 

Asigurați-vă că fișierul de actualizare a 

firmware-ului corect a fost descărcat de 

pe myquidel.com. 

41 There was an error performing the 

upgrade. A apărut o eroare la 

efectuarea actualizării/ A apărut o 

eroare la efectuarea actualizării. Vă 

rugăm să reporniți și să încercați din 

nou. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

42 Removable storage is missing. Please 

insert a USB storage device and try 

again/ Dispozitiv de stocare amovibil 

absent. Vă rugăm să introduceți o 

memorie USB și să încercați din nou. 

Confirmați că s-a utilizat memoria USB 

corectă și că a fost introdusă 

corespunzător. 

43 User ID and Operator Number must not 

match/ID-ul de utilizator și numărul de 

operator identice interzise. 

Introduceți un cod PIN diferit de numărul 

de operator. 
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ID Text afișat Acțiune 

44 User rights are insufficient for this 

function/Drepturile de utilizator sunt 

insuficiente pentru această funcție. 

Autentificați-vă ca supervizor pentru 

accesa această funcție. 

45 Test connection error/Eroare de testare 

a conexiunii. 

Contactați departamentul de asistență 

tehnică. 

46 Unable to apply settings changes, 

previous values retained/Nu se pot 

aplica modificările setărilor, s-au 

păstrat valorile anterioare. 

Reveniți la ecranul Settings (setări) și 

încercați să aplicați din nou modificările. 

47 Send to Virena error/Eroare de 

transmisie către Virena. 

Contactați departamentul de asistență 

tehnică. 

48 Invalid age/Vârstă nevalidă. Introduceți o vârstă între 1 și 129. 

49 Invalid study code/Cod de studiu 

nevalid. 

Introduceți un cod de studiu care conține 

1-2 caractere alfanumerice. 

50 Send to Virena error. Battery is faulty/ 

Eroare de transmisie către Virena. 

Bateria este defectă. 

Contactați departamentul de asistență 

tehnică. 

51 Restore factory defaults error/Eroare 

de restaurare a setărilor implicite din 

fabrică. 

Contactați departamentul de asistență 

tehnică. 

52 The operation failed to produce a 

result/Operațiunea nu a produs niciun 

rezultat. 

Contactați departamentul de asistență 

tehnică. 

53 USB storage device does not contain 

Assay Methods/Memoria USB nu 

conține metodele de testare. 

Asigurați-vă că fișierul metodei de testare 

corect a fost descărcat de pe 

myquidel.com. 

54 Some files were not imported 

successfully/Importul unor fișiere a 

eșuat. 

Asigurați-vă că fișierele corecte au fost 

descărcate de pe myquidel.com. 

   

 
20299 – Sofia 2 (SUA) 
20300 – Sofia 2 (în afara SUA) 
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